Praktijknetwerk Zeeland
Verslag
16 april 2007 // Provincie Zeeland, dir. RMW zaal B // 14.00-16.15 uur

Aanwezig: Michiel Bil, Chris van Dijk, Rien Klippel, Anne-Marie de Kok, Ans Lourensen,
Jasper Maaskant, Bert Otten, Remco Veelenturf, Tom Vermin, Sjaak de Visser, Marian
Vlaswinkel, Adriana Wijga, Freek Wisse

1.

Opening/ mededelingen

Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn twee nieuwe gezichten te
weten Anne-Marie de Kok van waterschap Zeeuws Vlaanderen en Remco Veelenturf van
SGS (een certificerende instantie).
2.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Verslag overleg 21 november 2006

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de actielijst:
Actie 1: Het is Michiel nog niet gelukt om contact te leggen met Zeeland Seaports. Michiel
blijft proberen.
Actie 2: Afgehandeld
Actie 3: Actie zal in gewijzigde vorm aangehouden worden. Michiel stuurt de leden de
samenvatting van het OVO-advies.
Het is nog niet duidelijk of er gecertificeerd moet worden en wie er moet certificeren. Michiel
gaat een brief namens een aantal Provincies richting het SIDT (Stuurgroep Implementatie
Duurzaam Terreinbeheer) sturen om opheldering te vragen over de communicatie.
Actie 4: Er is geen verdere informatie gevonden over het gebruik van Economic door andere
gemeenten. Gemeente Middelburg gaat het bij wijze van proef gebruiken en WUR gaat ook
een proef uitvoeren.
Gemeente Noord-Beveland gaat een proef met Biomos doen. Voor mos werkt het goed. Aan
het einde van jaar is er meer informatie beschikbaar.
Actie 5: Afgehandeld
Actie 6: Afgehandeld. Het rondgedeelde document gaat ook richting het RBO (Regionaal
Bestuurlijk Overleg)
Actie 7: Afgehandeld
Actie 8: Afgehandeld
Actie 9: Blijft staan. Michiel zal de stukken alsnog sturen.
Actie 10: Jasper heeft geen reacties gehad. Het project gaat waarschijnlijk niet door.
Actie 11: Afgehandeld
Actie 12: Afgehandeld

4.

Landelijke ontwikkelingen

Het is vrij stil voor wat betreft de landelijke ontwikkelingen.
Michiel gaat i.s.m. twee andere provincies een brief sturen aan het SIDT om opheldering te
vragen over de communicatie. Michiel zal een afschrift van de brief naar de leden sturen.
(Actie 13)
De leden van het netwerk vinden het belangrijk dat er een officiële brief van de gezamenlijke
waterbeheerders (RWS, Provincie en waterschappen) richting de colleges van de gemeenten
gestuurd wordt om de gemeente-ambtenaren te ondersteunen in hun "strijd" naar een
duurzamer beheer. Michiel zal samen met Rien het initiatief nemen. (actie 14)
5.

Evaluatie 2006

Het jaarverslag van de Praktijknetwerken onkruidbestrijding verhardingen wordt door Marian
uitgedeeld.
Het concept-jaarverslag van het Praktijknetwerk Zeeland wordt besproken en het uiteindelijke
verslag zal naar alle Zeeuwse gemeenten worden gestuurd (actie 15)
.
Het uitgangspunt was om een positief stuk te maken. Bij de start van het Praktijknetwerk was
het doel voor het eerste jaar 50% van de gemeente zover te krijgen dat ze hun
bestrijdingsmiddelenverbruik gaan registreren. Inmiddels is er nog maar 1 gemeente in
Zeeland waar geen gegevens van bekend zijn.
6.

Werkplan 2007

Het werkplan wordt besproken en aangepast. (actie 16)
•
Pagina 5 verdient een update.
•
Er komt een themaochtend waar omvorming naar preventie centraal staat. Deze zal
najaar 2007 plaatsvinden.
•
Er wordt nog een regionale bijeenkomst georganiseerd waarbij een combinatie wordt
gemaakt met de proef met uitvloeiers.
•
Er moet extra aandacht komen voor gemeenten die een heel hoog
bestrijdingsmiddelenverbruik hebben.
•
De waterbeheerders zullen dit jaar gaan monitoren. Michiel zal een datumbriefje
rondsturen naar RWS, de waterschappen en Corné en Marian voor overleg over de
monitoring van de waterkwaliteit. (actie 17)
•
Michiel zal de folder over de DOB-cursussen rondsturen aan de leden. (actie 18)
•
In Brabant is men bezig om de communicatie over onkruidbestrijding op te zetten
richting de burgers. Misschien kan hier bij aangehaakt worden. Als er na de zomer pas
gaan communiceren richting de burgers zijn we voor dit jaar te laat.
•
Op blz. 11 moeten de kosten van €10000 verder gespecificeerd worden.
7.

Workshops DOB voor gemeenten

De leden vinden dat de DOB workshops dit jaar nog plaats moeten vinden, omdat de
gemeenten er dan in hun planning en begroting voor 2008 rekening mee kunnen houden.
Per gemeente worden twee tot maximaal drie personen verwacht. Als gemeenten het beheer
uitbesteed hebben, kan de aannemer ook uitgenodigd worden. In de uitnodiging zal een
mogelijkheid opgenomen moeten worden om te kiezen tussen twee beschikbare data.

Op korte termijn zal er een uitnodiging verstuurd worden. (actie 19)

8.

Rondvraag

Voor de vergadering was het niet helemaal duidelijk of de deelname van Remco Veelenturf
van SGS een toevoeging is voor het netwerk, maar ook of het netwerk een bijdrage kan
leveren voor Remco aangezien we meer procesmatig bezig zijn i.p.v. inhoudelijk. Remco
vond het zeker nuttig om aanwezig te zijn. Michiel zal op korte termijn contact opnemen met
Remco om verdere deelname te bespreken.
Gemeente Noord-Beveland en gemeente Middelburg gaan in 2007 certificeren voor het
bronzen niveau op de barometer van de Stichting Milieukeur. Waterschap Zeeuwse Eilanden
gaat proberen om dit jaar voor zilver te certificeren, maar het is nog niet zeker dat dit gaat
lukken.
De provincie is ook bezig, maar de neuzen staan vooralsnog niet allemaal dezelfde kant op.
9.
Sluiting
De vergadering sluit om 16.15 uur.
Actielijst

Persoon
Michiel
Michiel

Nr/Datum
aanmelding
01/11-2006
03/11-2006

Michiel

09/11-2006

Michiel

13/4-2007

Michiel,
Rien,
AnneMarie en
Adriana
Marian
en
Michiel
Michiel
en
Marian
Michiel

14/4-2007

Michiel
Marian
en
Michiel

18/4-2007
19/4-2007

Actie

Datum
afronding
zomer 2007
zomer 2007

Proberen contact te leggen met Zeeland Seaports
Samenvatting van het OVO-advies doorsturen naar
de leden.
De stukken uit het Integraal Omgevingsplan die over zsm
Duurzaam Beheer gaan, opsturen naar de leden.
Een afschrift van de brief die naar het SIDT gestuurd zomer 2007
wordt naar de leden sturen.
Het initiatief nemen tot het schrijven van een
zsm
officiële brief van de waterbeheerders in Zeeland
richting de Zeeuwse gemeenten over duurzaam
onkruidbeheer

15/4-2007

Jaarverslag praktijknetwerk Zeeland opsturen naar
alle gemeenten

Zsm

16/4-2007

Aanpassen werkplan 2007

Zsm

17/4-2007

Datumbriefje rondsturen naar RWS, de
waterschappen en Corné en Marian voor overleg
over de monitoring.
Folder van cursussen DOB rondsturen aan de leden
Uitnodiging naar alle gemeenten sturen betreffende
workshop DOB

zsm

zsm
Zsm

